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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán na základě Žádosti o prodloužení termínu
realizace a posunutí termínu vyúčtování projektu podpořeného z dotačního titulu města
Tišnova podané Divadlem Everyman, z.s. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 11. 5. 2020.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (08.06.2020
09:53)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Divadlo Everyman, z.s. podalo Žádost o prodloužení termínu realizace a posunutí termínu
vyúčtování projektu podpořeného z dotačního titulu města Tišnova. Důvodem žádosti je
skutečnost, že do příprav projektu zasáhla vládní opatření proti zamezení šíření nemoci
COVD-19 a spolek ztratil možnost zkoušet divadelní inscenaci a není tedy schopen projekt
dotáhnout v průběhu letošního roku do zdárného konce. V návaznosti na to je Zastupitelstvu
města Tišnova předkládán ke schválení Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 11. 5. 2020, který posouvá termín
oprávněnosti čerpat dotaci do 30. 6. 2021 a termín finančního vyúčtování projektu "Naši
furianti - divadelní inscenace" do 31. 7. 2021.
Na jednání Rady města Tišnova č. 13/2020 konaném dne 3. 6. 2020 byla Žádost o
prodloužení termínu realizace a posunutí termínu vyúčtování projektu podpořeného z
dotačního titulu města Tišnova podaná Divadlem Everyman, z.s., IČO 08807531, projednána
a Rada města Tišnova doporučila Zastupitelstvu města Tišnova schválit Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 11. 5.
2020.

Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova
uzavřené dne 11. 5. 2020

Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiří Dospíšil
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
č. účtu:
jako poskytovatel

2.

Divadlo Everyman, z.s.
zastoupený Mgr. Evou Vávrovou a Mgr. Pavlem Hanákem
se sídlem Jiráskova 828, 666 01 Tišnov
IČO: 08807531
č. účtu:
jako příjemce

strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 tohoto znění

Čl. II
Předmět dodatku
1.

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III Účel a podmínky použití dotace, bodu 2., a to
tak že text bodu bude nahrazen textem:
„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, poskytnutou na základě této smlouvy, k realizaci
svého projektu od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021. Čerpáním dotace se rozumí úhrada
prokazatelných nákladů vynaložených na realizaci projektu převodem finančních
prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele. Tyto
náklady musí být do 30. 6. 2021 dodavatelem vyúčtovány, příjemcem uhrazeny a následně
promítnuty v jeho účetnictví.“.

2.

Dále se smluvní strany dohodly na následujících změnách Čl. IV Kontrola čerpání dotace:
 v bodu 4. ve větě první upravit termín, a to „…do 31. 7. 2021…“;
 v bodu 6. ve větě první upravit data, a to „K 30. 6. 2021, nejpozději však
k 31. 7. 2021…“;
 v bodu 7. ve větě první upravit termín, a to „…do 31. 7. 2021…“.
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Čl. III
Závěrečná ustanovení
1.

Doložka o platnosti právního úkonu:
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova
schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání konaném dne ……………
usnesením č. ………….

2.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.

3.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

4.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

5.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou
smluvních stran.

V Tišnově dne ........................ 2020

------------------------------------------------Mgr. Eva Vávrová
členka výboru spolku

-------------------------------------------Bc. Jiří Dospíšil
starosta

-------------------------------------------------Mgr. Pavel Hanák
člen výboru spolku
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VEREJNOPRA VNI SMLOUVA O POSKYTNUTI
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA
"'

,

,

,

uzavřená dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 1Oa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
č. účtu:
jako poskytovatel

2.

Divadlo Everyman, z.s.
zastoupený Evou Vávrovou a Pavlem Hanákem
se sídlem Jiráskova 828, 666 01 Tišnov
IČO: 08807531
č. účtu:
jako příjemce

Čl. II
Předmět smlouvy
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci dotaci ve výši 45 000,- Kč (slovy
čtyřicet pět tisíc korun českých), což činí 29,61 % celkové předpokládané finanční výše
projektu.

2.

Pokud skutečné výdaje projektu překročí celkovou předpokládanou finanční výši projektu,
uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.

3.

Pokud budou skutečné výdaje projektu nižší než celková předpokládaná finanční výše
projektu nebo „upravená celková výše projektu" dle Cl. XIII odst. 4. Vyhlášení
dotačního programu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky dotace,
které přesáhnou částku odpovídající procentuální výši skutečných výdajů projektu
stanovené v Čl. II odst. 1., a to způsobem a v termínu určeném pro předložení finančního
vyúčtování dotace v Čl. IV této smlouvy.

4.

Dotace bude poukázána na účet příjemce (připravena k hotovostnímu výběru) do 15 dnů
ode dne podpisu této smlouvy.

Čl. III
Účel a podmínky použití dotace
1.

Dotace je poskytována k financování projektu Naši furianti - divadelní inscenace
(pořízení výpravy a kostýmů k divadelní inscenaci) v souladu s účelem určeným
poskytovatelem v dotačním programu.

2.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, poskytnutou na základě této smlouvy, k realizaci svého
projektu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího
roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů vynaložených na realizaci
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projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve
prospěch dodavatele. Tyto náklady musí být do 31. 12. 2020 dodavatelem vyúčtovány,
příjemcem uhrazeny a následně promítnuty v jeho účetnictví.
3.

Příjemce je povinen použít dotaci s maximální hospodárností, efektivností a účelností
a výhradně k účelu, vymezenému v Čl. III odst. 1. této smlouvy.

4.

Užití dotace k jinému účelu, než je stanoveno touto smlouvou, je možno pouze
po předchozím schválení orgánem, který o poskytnutí dotace rozhodl.

5.

Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 až
109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského
společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet
poskytovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí (EU).

6.

V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou
naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými
předpisy v oblasti veřejné podpory.

Čl. IV
Kontrola čerpání dotace
1.

Příjemce bere na vědomí, že je povinen umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní
kontroly čerpání dotace, plnění účelu projektu, dodržování podmínek dotačního programu
a této smlouvy. Příjemce je povinen poskytnout při kontrole potřebnou součinnost, a to na
základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a na základě
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Zaměstnanec poskytovatele se při zahájení veřejnosprávní kontroly prokáže pověřením
k jejímu provedení.

3.

Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně závaznými
předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
řádné a oddělené sledování čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci dotace.
Odpovídá za řádné vedení a zřetelné označení originálních účetních dokladů prokazujících
použití dotace uvedením poznámky: „Hrazeno z dotace města Tišnova ve výši ... Kč".

4.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 25. 1. 2021 finanční vyúčtování
projektu v celkové nebo tzv. „upravené" výši (snížené dle Čl. XIII bodu 4. Vyhlášení
dotačního programu), jehož součástí je čerpání poskytnuté dotace. V případě, že projekt,
k jehož realizaci byla na základě této smlouvy poskytnuta dotace, byl financován z části
finančními prostředky příjemce nebo z jiných zdrojů, je součástí vyúčtování rovněž
prokázání spolufinancování ze strany příjemce nebo z jiných zdrojů. K vyúčtování
poskytnuté dotace doloží soupis všech účetních dokladů, které prokazují čerpání dotace
a celkové náklady projektu, fotokopie všech těchto dokladů včetně fotokopií výpisů z účtu
či výdajových pokladních dokladů prokazujících provedenou úhradu příjemcem. Tím není
dotčeno právo poskytovatele požadovat v rámci veřejnosprávní kontroly originály těchto
dokladů.

5.

Součástí vyúčtování poskytnuté dotace je Závěrečná zpráva, která musí obsahovat stručný
popis realizovaného projektu a celkové vyhodnocení splnění účelu.

6.

K 31. 12. 2020, nejpozději však k 25. I. 2021, je příjemce rovněž povinen vrátit
bezhotovostním převodem (poštovní poukázkou) na účet poskytovatele (předáním
finančních prostředků na pokladně Městského úřadu Tišnov) nevyčerpanou část dotace,
příp. poměrnou část dotace, která přesáhla částku odpovídající procentuální výši skutečných
výdajů projektu stanovené v Čl. II odst. 1. této smlouvy.
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7.

případě, že pnJemce v termínu do 25. 1. 2021 nevrátí na účet poskytovatele
nevyčerpanou část dotace, jedná se o porušení rozpočtové kázně - zadržení peněžních
prostředků dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně poskytovateli. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení
ode dne následujícího po stanoveném termínu v tomto odstavci do dne jejich vrácení
poskytovateli některým ze způsobů, uvedených v ČL IV odst. 6. této smlouvy, nejvýše však
do výše zadržených prostředků.

8.

V případě porušení povinností uvedených v Čl. IV odst. 4. a 5. a ČL V této smlouvy může
poskytovatel požadovat od příjemce:

V

a)

vrácení 1O % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce doloží finanční vyúčtování
(včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy) do IO kalendářních dnů po
stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 4. této smlouvy;

b)

vrácení 20 % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce doloží finanční vyúčtování
(včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy) od 1O do 30 kalendálních dnů po
stanoveném termínu uvedeném v ČL IV odst. 4. této smlouvy;

c)

vrácení celé poskytnuté dotace, a to pokud příjemce nepředloží poskytovateli
vyúčtování dotace (včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy);

d)

vrácení 1O % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce nesplní povinnosti stanovené
Pravidly publicity projektů podpořených městem Tišnovem;

e)

vrácení 5 % až 25 % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce doloží finanční
vyúčtování ve stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 4. této smlouvy, avšak
v neúplné formě (budou scházet některé z náležitostí finančního vyúčtování uvedené
v Čl. IV odst. 4. a 5. a Čl. V této smlouvy) a scházející dokumenty příjemce nedoplní
v termínu určeném pracovníky vnitlní kontroly.

Čl. v
Povinná publicita
1.

Příjemce se zavazuje po celou dobu trvání projektu informovat veřejnost o skutečnosti, že
poskytovatel podporuje činnost příjemce.

2.

Konkrétní formu publicity stanovují Pravidla publicity projektů podpořených městem
Tišnovem.

Čl. VI
Ostatní ujednání
1.

Čerpání dotace v rozporu s ustanovením Čl. III této smlouvy může být poskytovatelem
posuzováno jako porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních prostředků)
dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel uloží odvod za porušení rozpočtové kázně ve
výši neoprávněně použitých prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně je příjemce povinen zaplatit penále dle Čl. IV odst. 7. této smlouvy.

2.

V případě maření veřejnosprávní kontroly vznikne povinnost vrátit poskytnutou dotaci

v plném rozsahu.
3.

Příjemce dotace vyjadřuje souhlas se zveřejněním této smlouvy.
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4.

Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit
poskytovateli do I O dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou
mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem,
přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního řízení, změnu
statutárního orgánu příjemce apod.

Čl. VII
Závěrečná ujednání
1. Doložka o platnosti právního úkonu:

Text a podmínky Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Tišnova schválilo Zastupitelstvo města Tišnova podle ustanovení§ 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém
zasedání, konaném dne 16. 12. 2019, částku a osobu příjemce schválilo Zastupitelstvo
města Tišnova na svém jednání dne 27. 4. 2020, čímž byla splněna podmínka
předchozího souhlasu dle ustanovení§ 41 obecního zřízení.
2.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden
stejnopis obdrží příjemce a jeden poskytovatel.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

1.1 �:.......... 2020

V Tišnově dne ..... ..

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707, DIČ:

Eva Vávrová
členka výboru spolku

CZ000282707

-------

---

Pavel Hanák
člen výboru spolku

Bc. Jiří Dospíšil
starosta
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Tišnova

Divadlo Everyman, z. s .
J1ráskova

828
Tišnov 18 5 ?020

666 01 -išnov

Žádost o prodlouženi terminu realizace a posunuti terminu vyůčtováni projektu
podpofeného z dotačnlho titulu města Tišnova

Vážený pane starosto, vážení radní, vážené zastu pit elky a zastupit e lé

,

dovolte, abychom vám poděkovali za vstřícnost a důvěru. kterou jste našemu spolku vyjádřili schvá
lením po skytnu tí dotace z dotačního programu města Tišnova pro oblasl kultury pro rok
projektu divadelní

2020 a naše ho

inscenace Naš furianti. Velmi si této podpory vážíme a rozhodně takovou podpor u

nepovaL ujeme 1a samozřeimosl
Obracíme se na vás s Zádostí o prodlou/ení termínu reah1ace našeho proiektu do 30 6 2021 a po
sunutí termínu vyúčtování pro1ektu do 31. 7.

2021. Důvodem naší žádosti je skutečnost. že do příprav

našeho projektu zasáhla vládní opatření proti zamezení šíření nemoci COVID-19 a my jsme ztrmili a dalo
ztrácíme možnost zkoušet tuto divadelní insc enaci

.

Prolože nám záleLí na kvalitě výsledného díla, víme, že nejsme schopni tento pro1ekl dotáhnou!
v průběhu letošního roku do zdárné�10 cíle.

Představit divákl'.1m, dílo uc�1vátané č1 polovičaté, 1en aby

chom stihli konec letošního roku z důvodu dotační podpory, JCle proti

našen1L1 krédu a smyslu naši �)r2\ce

Současně bychom to považovali za mrháni vynaloženou energ 1 a prostředky
Proto se na vás obracíme s žádostí o prodloužen·

výše uvede'lých termínů. Pokud by toto nebylo

možné, museli bychom na tuto dotační podporu rezignoval. Věříme však že naše důvody cháp ete
,

a

že

nás podpoříte i tím to zpC1sobem.
Předem děkuieme za vaši ochotu a vstřícnost.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Eva Vávrová a Mgr. Pavel I lanák
Divadlo Everyman z. s.

rč· 088 07 531, DIČ: CZ08807531
zapsán v Obchodním reistříku spisová značka L 26500 veclená u

K1·Ajského souou
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